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Slovo starosty
Vážení spoluobčané!
Život se stále hrozící pandemií virové choroby COVID-19 není
jednoduchý. I když přestalo platit mnoho opatření a zákazů, stále se musíme
mít na pozoru. Vidíme to, že „z ničeho nic“ mohou místně začít platit různé
restrikce, které pak mají vliv a dopad na mnoho činností včetně kultury a
kulturních akcí. Naštěstí okres Blansko zatím co se týče počtu nakažených, je na tom
velice dobře a život u nás prozatím není nijak omezen. I tak je však třeba si dávat stále
pozor a být opatrný. Pro jistotu ale zakázala na konci měsíce Nemocnice Boskovice ve
svém zařízení návštěvy. I když nejsou roušky povinné, tak k lékaři či do lékárny je asi
lepší je použít.
Jak by řekl klasik z filmu Rozmarné léto „Tento způsob léta zdá se mi poněkud
nešťastným“. Letošní léto, jak všichni vidíte, je zatím plné deště. Těžko byste našli
souvislé čtyři dny bez něho. Bohužel půda už je rozmáčená, kontrast deště a vysokých
teplot je přímo živnou půdou pro plísně, které sužují naše zahrádky. Pokud by to mělo
pokračovat dál, tak velký problém budou mít zemědělci, jejichž těžká technika může
mít potíže při žních vůbec vjet do polí. Předpovědi počasí alespoň na přelom měsíce
července a srpna dávají dobrou naději na to, aby se vše zvládlo.
Deštivé a teplé počasí má také velký vliv na růst trávy. Ta letos obzvláště poskočila
a i po posekání rychle znovu naroste. Proto se pracovníci obce soustřeďují především
na její kosení. Díky jejímu množství se zatím nepodařilo pokosit celou obec.
Brigádnici se také pustili do nátěru dřevěných částí víceúčelového hřiště a laviček po
celé obci.
Jinak během července probíhaly práce na rekonstrukci kulturního domu. V první
části byly odkopány celé základy, které byly následně srovnány, zaizolovány tekutou
plastickou izolací, nalepen „styrodur“ a položena nopová folie. Bylo také nově
zhotoveno dešťové potrubí a odvodnění z problematického dešťového svodu v zahradě
KD. Bylo zlikvidováno staré zařízení kotelny. V srpnu by měla přijít na řadu výměna
oken a dveří včetně vnitřního zapravení.
Dokončuje se oprava místních komunikací, která se týkala ulic Pod Vanovskou,
Řadovky a Školní a nebyla úplně jednoduchá. Již minule jsem popisoval problémy na
ul. Pod Vanovskou, které jsme museli řešit. Přidaly se i problémy na ul. Školní, kde
jsme byli nuceni přeložit telefonní kabel. Z řezu stávajících komunikací je vidět, že
podklady některých z nich nejsou příliš dobré. Pro místní provoz však snad
dostačující. Takže na částech rekonstrukce jsme museli přidat podkladního materiálu.
Při letošních pracích na komunikacích jsme ještě navíc opravili místní defekty na ul.
Sadová, část ul. Pohorská, rozšířili jsme rozsah prací na ul. Školní o vstup do MŠ a
opravili štěrkem nejhorší část na ul. Vrbovecká. Na této ulici stále čekáme na napojení
zbývajících pozemků.
Připravujeme také vše na distribuci kompostérů a černých popelnic na komunální
odpad. Popelnice jsou již díky brigádníkům opatřeny čipy. Nyní čekáme, až nám
dorazí štítky s čárovými kódy a smlouvy pro jednotlivé majitele nemovitostí. Nevíme,
kdy se tak k nám dostanou. Předpokládaná distribuce bude tedy pravděpodobně ke
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konci srpna či v první polovině září. O všem Vás budeme informovat prostřednictvím
obecního rozhlasu a na www stránkách.
Konečně jsme se mohli také společně pobavit. Naši hasiči si pro Vás připravili
hasičský výlet, který má u nás tradici několika desítek let. Uskutečnil se trošku za
provizorních podmínek, které byly dány rekonstrukcí kulturního domu. Velkým
nepřítelem pořadatelů bylo počasí. Měli velké dilema, zda vše uspořádat na zahradě
nebo ve velkém sále KD. Nakonec „pro jistotu“ byl zvolen sál, protože celé dopoledne
pršelo. Část míst se připravila na zahradě. Ta byla nakonec zcela obsazena, přestože
mraky stále hrozily „spuštěním vody“. Večer se pak všichni přesunuli za hudbou
„dovnitř“. Hasiči měli připraveno výborné občerstvení a například ryby šly přímo na
dračku. Akce se velice vydařila.
Druhý den po hasičském výletu se uskutečnil již čtvrtým rokem Benefiční koncert
Velkého dechového orchestru Malá Haná pod vedením Jiřího Palána. Akci pořádá
dechovka společně s hasiči pod patronací Obce Cetkovice. Letošní výtěžek
dobrovolného vstupného byl věnován obyvatelům Velké Roudky, která byla
v letošním roce postižena povodněmi. Finanční hotovost ve výši 10.000,-Kč převzala
starostka Velkých Opatovic, která ji předá potřebným.
Připomínám, že letošní cyklovýlet Okolo Malé Hané, který měl mít výjezd
z Šebetova, byl kvůli COVID-19 zrušen. Snad příští rok situace umožní pokračování
této nejvíce navštěvované akce na Malé Hané.
Dovolím si jen připomenout, že od 1.9.2020 se na OÚ v úřední dny budou
prodávat vstupenky na adventní koncert Janka Ledeckého, který proběhne 3. prosince
2020 v Kulturním domě Cetkovice.
Končí první měsíc prázdnin, který utekl jako voda. A tak přeji dětem radost do
jejich druhé poloviny a těm, které čeká ještě dovolená, přeji příjemný a ničím nerušený
odpočinek. Vám všem pak přejí slunečné léto.
Petr Horák
starosta obce
***************************************************************************

Společenská kronika
V měsíci srpnu se dožívají významného životního výročí tito jubilanti:
Mrvová Ludmila
Novosadová Marie
Vašíček František

Kejíková Alena
Baranok Jaromír
Srdečně blahopřejeme!

………………………………………………………………………....................................................

V měsíci červenci naše řady opustila:
Jitka Vaněrková
Čest její památce!
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*******************************************************************************************

Sportovní klub Cetkovice
Příprava na novou sezónu 2020-2021
Fotbalové družstvo mužů zahájilo přípravu ve druhém týdnu měsíce července.
Tréninky probíhají na fotbalovém hřišti pod vedením Jana Horáka, Michala Kubína a
trenéra Petra Horáka. Jsou zaměřeny především na nabírání fyzické kondice. Proběhla
i přípravná utkání.
Přípravná utkání:

17.7.2020
24.7.2020
2.8.2020

18 h
17.30 h
17.30 h

Přátelské fotbalové utkání
Pohár OFS – 1.kolo
Pohár OFS – 2.kolo

Cetkovice - Brodek
Cetkovice – Letovice
Cetkovice – V.Opatovice

7:1
6:4

Dne 23.7.2020 proběhlo v Blansku losování soutěže. Nebylo na začátek příliš
přívětivé, protože hrajeme první dvě utkání venku na hřišti silných soupeřů z Lipůvky
a Sloupu.
Fotbal v srpnu:
NE 9.8.2020
NE 16.8.2020
NE 24.8.2019
NE 30.8.2020

17.00 h
17.00 h
17.00 h
16.30 h

Lipůvka – Cetkovice
Sloup - Cetkovice
Cetkovice – Voděrady
Svitávka – Cetkovice

Nesmíme zapomenout i na naše fotbalové žáčky. V letošním roce jsme přihlásili
do okresních soutěží mladší přípravku. Ta začíná mít tréninky. Do tohoto týmu stále
hledáme kluky i holky, kteří mají zájem o fotbal, anebo si chtějí zasportovat. Zároveň
se chceme starat i o družstvo mladších žáků, které bychom chtěli připravit tak,
abychom je mohli od další sezóny přihlásit také do soutěží.
Petr Horák
******************************************************************************************

Obecní knihovna
Akce na prázdniny – srpen 2020
* I v srpnu lze v knihovně shlédnout

Výstavu pohlednic
* Také stále probíhá „Šance pro knihu“ – co s vyřazenými knihami?
………………………………………………………………………....................................................
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Výsledky soutěže pro žáky ZŠ Cetkovice
Bohužel „koronavirová epidemie“ ovlivnila i nejoblíbenější každoroční akci
v naší knihovně Noc s Andersenem. Pohádková noc se nemohla uskutečnit a protože
tématem té letošní měly být příběhy o čaroději Harry Potterovi, tak jsme alespoň
vyhlásili soutěž pro žáky na toto téma /kresba, malba, báseň, pohádka/. Zapojily se
ovšem jen tři děti, ale to vůbec nevadí. Právem jim náleží odměna a ocenění za snahu,
nápad i jejich čas. Výtvarné a literární práce budou vystaveny v knihovně.
Prosíme, aby si zúčastnění /všichni jsou čtenáři knihovny/přišli do knihovny
vyzvednout odměnu /vždy v úterý během výpůjční doby/. Je to:
Filip Najer, Bára Ivkovičová a Pavla Knídlová

………………………………………………………………………....................................................
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******************************************************************************************

Informace
Zubní pohotovost o víkendech – Srpen 2020
Den

Lékař

1.8.
2.8.
8.8.
9.8.
15.8.
16.8.
22.8.
23.8.
29.8.
30.8.

MDDr. Trubáčková
MDDr. Janáč
MUDr. Jaklová
MUDr. Chatrný
MUDr. Houdková
MUDr. Hošáková
MUDr. Bočková Jana
MUDr. Hanáková
MUDr. Grénarová Magda
MDDr. Potůček

Adresa
Poliklinika Blansko, Sadová 33
Boskovice, Lidická 10
Boskovice, Smetanova 24
Boskovice, Lidická 8
Blansko, Pražská 1b
Adamov, U Kostela 4
Kunštát, nám. ČSČK 38
Blansko, Pražská 1b
Boskovice, Růžové nám. 16
Blansko, Pražská 1b

Telefon
516 488 452
537 021 289
516 454 046
516 454 338
731 144 155
516 446 428
516 462 203
516 418 788
774 710 550
516 419 538

Úrazová nemocnice, Ponávka 6, tel. 545 538 111. Úrazová nemocnice službu zajišťuje ve všední dny od 18:00
hodin do 24:00 hodin. O sobotách, nedělích a svátcích 8-20 hodin.
******************************************************************************************

Informace o uskutečněných akcích
Benefiční koncert

Stalo se pěknou tradicí, že si pro své promenádní koncerty Dechový orchestr
Malá Haná vybral právě Cetkovice. V neděli 19. července 2020 se u nás představil již
po čtvrté. Hned poprvé v roce 2017 se stal koncert benefičním, protože několik dní
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před tím vyhořela v naší obci hospoda. Od té doby se pořádá každoročně. V letech
20018 a 2019 byl výtěžek z dobrovolného vstupného věnován panu Mikulovi
z Úsobrna, který pracoval jako záchranář a postihla ho těžká nemoc, která ho upoutala
na vozík. Letos pořadatelé, kterými jsou SDH Cetkovice a dechový orchestr za
podpory Obce Cetkovice, rychle zareagovali na letošní povodně, které se týkaly i naší
Malé Hané, a výtěžek věnovali nejblíže postižené obci – Velké Roudce, která patří pod
Velké Opatovice.
Jak sami víte, tak letošní počasí je nevyzpytatelné. Organizátoři celé akce trnuli,
jak bude. Předpovědi bohužel nebyly příznivé. Přesto nakonec se štěstí na ně usmálo a
mimo drobné lehké přeháňky, která se využila k plánované přestávce, se bouřkové
mraky Cetkovicím vyhnuly. A tak jsme si naplno mohli vychutnat příjemnou hudbu.
Letošní rok měl podtitul Hvězdy stříbrného plátna. A tak každý mohl sám pro sebe
hádat, z kterého filmu či seriálu daná skladba je. Nechyběly úryvky z filmů Poslední
mohykán, Superman či českých seriálů Návštěvníci, Nemocnice na kraji města, Třicet
případů majora Zemana a jiné. Některé výkony členů dechového tělesa byly na vysoké
úrovni. Moderování celého odpoledne se ujal Jiří Palán.
Před koncem došlo k otevření kasičky s dobrovolným vstupným a po spočítání
hotovosti, které provedla senátorka Jaromíra Vítková, Svatava Čapková a Petr Horák,
bylo oznámeno, že se vybralo 10.000,-Kč. Ve středu pak zástupci organizátorů –
Martin Čapka, Jiří Palán a Petr Horák předali celý výtěžek paní starostce Velkých
Opatovic Ing. Kateřině Gerbrichové. Ta nejlépe zajistí předání financí lidem ve Velké
Roudce, kteří to potřebují.
Po celou akci nechybělo bohaté občerstvení, které připravili naši hasiči.
Děkujeme všem, kteří se zúčastnili této akce a přispěli na dobrou věc. Již nyní
se těšíme na příští promenádní koncert Dechového orchestru Malá Haná.
Petr Horák
…………………………………………………………………………………………...
Hasičský výlet
I v letošním roce si hasiči nachystali tradiční výlet. Po dvou dnech náročných
příprav jsme se sešli v sobotu 18.7. 2020.
Během odpoledne předvedli hasiči tradiční předávku vody, kde ve spolupráci
s okolními sbory přitlačili vodu z rybníku v Rybníčkách ke kulturnímu domu.
Závěrečným výstřikem v křižovatce ověřili, že spolupráce je stále dobrá a tak byl hned
důvod oslavovat a společně se veselit.
Připraveny byly jak dobroty z udírny, tak i přehršle alkoholických i nealkoholických nápojů. K poslechu a hlavně k tanci hrála kapela MIX z Boskovic.
Těžkou hlavu pořadatelům do poslední chvíle dělalo pouze počasí. I když hasičům ani
troška vody nevadí, tak chtěli pro všechny návštěvníky zajistit co největší komfort a
tak se rozhodli akci uspořádat v suchu kulturního domu. Část míst k sezení zůstala i u
venkovní udírny a byla dobře zaplněna. Zábava proudila neskutečným tempem až do
brzkých ranních hodin, kdy se všichni poklidně odebrali do svých domovů.
Kateřina Přikrylová
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Zahájení předprodeje od 1. 9. 2020 v úředních hodinách v kanceláři OÚ.
******************************************************************************************
Zprávy z Cetkovic vydává OÚ Cetkovice, IČO 00280071. Vychází jedenkrát měsíčně. Odpovědná osoba: Ing. Kateřina
Přikrylová.. Náklad 265 kusů. Kontakt - telefon, fax: 516 477 522, www.cetkovice.cz, e-mail:cetkovice@cetkovice.cz
Periodikum je evidováno u Ministerstva Kultury ČR pod evidenčním číslem MK ČR E 21407.
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